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«РОСІЙСЬКА МОВА 
ТА ЧИТАННЯ» 
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Автор: 
Маріанна Коченгіна 
 

підручник для 3 класу  
з навчанням російською мовою  
закладів загальної середньої освіти  
(у 2-х частинах)  
Частина 1 
 
 



Автор підручника 

2 РОСІЙСЬКА МОВА ТА ЧИТАННЯ. 3 клас 

 
Коченгіна  Маріанна Вікторівна, 
завідувач кафедри методики дошкільної  
та початкової освіти КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти»,  
кандидат педагогічних наук,  
експерт-супервізор, тренер-педагог, 
 автор посібників для 2 і 3 класів НУШ 
 
  



Автор підручника 
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авторитетний фахівець, який поєднує 
ґрунтовний науковий підхід із цікавими 
методиками; 
 
знаний  методист в галузі літературного 
розвитку молодших школярів; 
 
уже кілька десятиліть добре відомий на 
книжковому ринку як автор підручників  
і посібників для учнів початкової школи 
 

РОСІЙСЬКА МОВА ТА ЧИТАННЯ. 3 клас 



Особливості підручника 
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Доцільна система репродуктивних, конструктивних, творчих 
і комунікативних вправ та завдань 
 
Текстовий матеріал — твори й адаптовані тексти з творів 
зарубіжних письменників-класиків 
й українських письменників, 
які писали російською мовою 
 
Навчальний матеріал, що сприяє розвитку саморефлексії 
школярів  
 
Разом з другою частиною підручник складає комплект,  
у якому реалізується мовно-літературна галузь: 
Частина 1 — «Російська мова» 
Частина 2 — «Літературне читання» 
 
 РОСІЙСЬКА МОВА ТА ЧИТАННЯ. 3 клас 
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Переваги підручника 
Зручний  апарат 

орієнтування. 

Алгоритм  дій. 

РОСІЙСЬКА МОВА ТА ЧИТАННЯ. 3 клас 



Переваги підручника 

 
У підручнику 

представлений  
міцний зв’язок з 

українською 
літературою і 

культурою.  
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Переваги підручника 
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Як текстовий матеріал 
вправ застосовуються 
речення, твори 
 й адаптовані тексти з 
творів зарубіжних 
письменників-класиків 
й українських 
письменників, 
які писали російською 
мовою. 
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Інтернет-підтримка допоможе 
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• прослухати тексти диктантів,  
які читає автор підручника,  
та переглянути відео 
 
•  збагатити навчання 
додатковими завданнями 

 
•  отримати додаткову 
інформацію в схемах і таблицях  

РОСІЙСЬКА МОВА ТА ЧИТАННЯ. 3 клас 

https://interactive.fra1.digitaloceanspaces.com/KONKURS_3KLASS/new/new2/Kochengina_rus.mp4
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Навчально-методичний 
комплект до першої частини  підручника 
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Русский язык. 
Рабочая тетрадь 

 
Русский язык. 
Разработки уроков 

Русский язык и чтение.  
Отрывные карточки 

РОСІЙСЬКА МОВА ТА ЧИТАННЯ. 3 клас 
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Отримайте більше 
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ranok.com.ua 
interactive.ranok.com.ua 

office@ranok.com.ua 
тел. (057) 719-48-65 

 

РОСІЙСЬКА МОВА ТА ЧИТАННЯ. 3 клас 

https://www.ranok.com.ua/
http://interactive.ranok.com.ua/
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